
Народна прикмета: людина, 
яка стоїть перед тобою біля банко-
мата, завжди тупа. 


Що більше моїх друзів одержує 

водійське посвідчення, то обереж-
ніше я переходжу дорогу. 


Страх — це коли трамвай, 

який зачепив BMW, зникає десь у 
дворах. 


В Китаї під час дегустації риби 

фугу померло від отруєння три 
китайці, два англійці й один фран-
цуз. Чотири студенти з України 
попросили добавки. 


Журавлі, виховані сантехні-

ком, летять у вирій ключем на два-
надцять. 


Хлопець із дівчиною гуляють 

у парку. Ні морозива, ні солодкої 
вати, ні квітів ніде не продають. 
Висить оголошення: «Не сміти-
ти, не плювати! Штраф — 40 гри-
вень!». Хлопець — дівчині: 

— Плюй, я пригощаю! 


Якщо вам нудно на роботі, під-
рахуйте вашу зарплату за останній 
рік. Тепер вам не тільки нудно, але 
й сумно. 


Що спiльного в iнспектора 

ДПС із китайцем? Обоє харчують-
ся за допомогою паличок. 


Фінансовий стан — ходжу в 

магазин зі своїм пакетом. 


Оголошення: «Жінки 90-60-90 
шукають собі чоловіків такого ж 
віку». 

Сусіди знизу подумали, що 
моє особисте життя налагодило-
ся, хоча насправді я просто купила 
скакалку. 


Хочу бути хлопцем: ноги голи-

ти не треба, пий, кури і ноги голи-
ти не треба. Коротше, роби що хо-
чеш, навіть ноги голити не треба. 


Мама сварить дочку: 
— Забороняю тобі так пізно 

повертатися додому! Тобі ж тільки 
17, от я у твої роки... 

— Знаю, знаю, — перебила її 
донька, — сиділа вдома, бо мені 
було п’ять місяців. 


— На якій стадії зараз твоя ди-

пломна робота? 
— На стадії розпачу. 


Моя суперздібність полягає в 

тому, що я можу покласти речі в 
шафу та зачинити дверцята рані-
ше, ніж вони почнуть звідти ви-
валюватися. 


На багатоканальному телефоні 

прес-служби Кремля було вста-
новлено автовідповідач із корот-
кою відповіддю: «Еще нет». 


— Ти чого так швидко пультом 

клацаєш? 
— Чекаю «Лебединого озера» 

по всіх каналах! 
— Тю! Якщо «це» станеться, по 

усіх каналах гопак показуватимуть! 


Гонтарева провела нараду з екс-
главами НБУ. Ющенко їй сказав, що 
долар має бути по 5 грн, Стельмах — 
що по 8, Кубів — по 12. Вона поради 
підсумувала, і вийшов долар по 25. 
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54-річний американець за 
добу підтягнувся 4321 раз 
54-річний американець Марк Джордан, житель 
штату Техас, встановив новий рекорд за кількістю 
підтягувань протягом доби. Чоловік підтягнувся 
4321 раз. Підготовка до світового досягнення за-
брала близько року. Блискучі результати амери-
канця будуть занесені в Книгу рекордів Гіннеса. В 
інтерв’ю пресі чоловік розповів, що хоче показати 
всьому світу: працювати над собою і своїм тілом 
ніколи не пізно. 

Китаєць не зміг пронести 
на собі 146 айфонів
Надмірна популярність смартфонів iPhone 
змушує заповзятливих громадян різних країн 
раз у раз порушувати закон. Приміром, на тілі 
мешканця Китаю митники виявили 146 смарт-
фонів від Apple. Контрабандиста затримали на 
митному пункті в Шеньчжені, через який чоловік 
прямував із Гонконгу. Увагу митників привернула 
його дивна хода: 126 телефонів підприємливий 
китаєць примотав до талії, а 20 — до ніг. Він йшов 
із ідеально прямою спиною, коліна не згиналися. 

«Для України виконання мін-
ських угод — справа серйозна, для 
терористів «ДНР»/«ЛНР» — шоу 
Коперфільда, в якому кожен трюк 
треба перевіряти». 
Павло Клімкін, міністр закордонних 

справ
 
«Для росіян Конституція і все 

записане в ній так і залишилася 
панською мудрованою забавою. І 
нас, як і раніше, надзвичайно бен-

тежать чутки про здоров’я барина 
і положення в його оточенні. Наші 
не раз биті дупи сверблять у такі дні 
особливо сильно». 

Віктор Шендерович, російський 
письменник-сатирик

 
«Якщо Путін спіткнеться, з ньо-

го свої ж шкуру знімуть». 
Вахтанг Кікабідзе, грузинський 

актор і співак
 

«Я думаю, що основний шок 
уже пройшов. Ми зараз перебуває-
мо на дні. Нижче вже нічого немає. 
Після цього, якщо почнемо робити 
структурні реформи і спробуємо 
змінити умови нашого економіч-
ного життя, це дно повинно почати 
виходити наверх, якщо ми почнемо 
робити реформи». 
Олег Устенко, виконавчий директор 

Міжнародного фонду Блейзера 

«Путін повинен 
вирішити, ким 

йому бути — мос-
ковським ханом чи 
кремлівським імамом. 
І ханством він управ-
ляти так чи інакше 
навчився, бо саме хан-
ство отримав у спадок 
із рук Бориса Єльцина. 
А управління імама-
том — це куди більш 
складна і кривава на-
ука, якій доведеться 
вчитися, нещадно ви-
нищуючи супротив-
ників». 

Віталій Портников, 
громадський діяч, 

журналіст

Стосунки Овнів, які вже мають пару, 
цього тижня переживуть кризу: ви за-
циклилися на недоліках половинки. Не 
будьте настільки суворими до тих, кого 
любите. Кожен має право на помилку. 

В особистих стосунках назрівають про-
блеми. Не варто відкладати відверту 
розмову на високу полицю і робити 
вигляд, що ви нічим не стурбовані. По-
говоріть. 

Цього тижня багатьом Близнюкам до-
ведеться зруйнувати стереотипи, які 
склалися про них у тих, хто їх оточує. 
«В тихому омуті чорти водяться» — це 
про вас. 

Цього тижня представники знака не-
рвозні й ображаються на кожну дріб-
ницю. Не дивуйтеся, коли, знервував-
шись і вимотавши себе, усвідомите, що 
просто не так зрозуміли людину. 

Зосередьтеся на найважливішому, 
а другорядне лишіть на потім. Якщо 
прислухаєтеся до цієї поради, то нео-
дмінно з усім впораєтеся. Не давайте, 
щоб вам вилізли на карк і звісили ноги. 

Ліпше тримайте свою думку при собі: 
далеко не всі її розділяють. Інакше 
розсваритеся з усіма. Навчіться бути 
поступливими з тими, кого любите. 
Впертість — не найкраща риса. 

Не все, за що братиметеся цього тиж-
ня, вдаватиметься одразу. Та ви напо-
легливі, тож неодмінно досягнете ба-
жаного. Стрільці не звикли здаватись, і 
це гідне поваги. 

Емоції потрібно тримати під контр-
олем: давши їм волю, неодмінно нала-
маєте дров. Не беріть усе так близько 
до серця: всі труднощі здоланні, а от 
«убиті» нервові клітини не відновиш. 

Уникайте спілкування з людьми, які вас 
пригнічують: енергетичні вампіри виси-
сатимуть із Дів усю життєву силу. Вам 
необхідно навчитися розмежовувати 
мрії та реальні плани на майбутнє.

Якщо вам хтось уже давно подоба-
ється, то зараз саме час зробити крок 
назустріч своєму щастю. Не бійтеся зі-
знатись у почуттях. Може статися так, 
що вони взаємні. 

Тиждень випаде втомливий, якщо не 
навчитеся відділяти важливі справи від 
тих, які можна відкласти. До своїх слаб-
костей ви поблажливі, а до близьких ви-
суваєте завищені вимоги. 

Ви заряджені енергією, та ваше всюди-
суще маячіння втомлює колег і домаш-
ніх. Не намагайтеся нав’язати комусь 
свій ритм життя і не ображайтесь, якщо 
ваші ідеї сприймуть без ентузіазму. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 20.03 — Ритмотека 
Сб 21.03 — Дискотівка 2000-х 
Нд 22.03 — «Рок для Життя». Благодійний концерт 

із збором коштів на лікування Ві-
кторії Романчук 


